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Introdução: As reinternações hospitalares são consideradas um problema frequente nas instituições de saúde, 
podendo estar relacionado com os fatores e determinantes sociais e no processo de saúde do indivíduo. Objetivo: 
Caracterizar o perfil epidemiológico de crianças reinternadas em um hospital público de Porto Alegre relacionadas 
a situação de vulnerabilidade social em 2019. Metodologia: Pesquisa quantitativa do tipo transversal. Dados 
obtidos a partir do prontuário eletrônico do sistema de informação de internação hospitalar da instituição. O 
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) parecer nº 4.072.502. Resultados: Até o momento, 
dos 250 prontuários analisados, dez tratavam-se de reinternações hospitalares. Destes, a média de idade foi de 
0,4 anos, 50% do sexo feminino, 95% da raça branca e todos procedentes da residência. Quanto as condições 
clínicas, todos tinham patologias prévias e já haviam internado no mínimo uma vez. Em relação ao motivo da 
reinternação, 60% foi por doenças respiratórias seguido de crise convulsiva febril em 20%. A média da idade 
materna foi de 18 anos de idade, o tipo de parto mais frequente foi a cesárea em 60% dos registros e na inter-
nação todos estavam eutróficos. Conclusões: Nossos dados preliminares indicam baixa taxa de reinternação 
na instituição hospitalar e quando existente acomete crianças de baixa faixa etária sobretudo por doenças 
respiratórias. Almeja-se na continuidade desse estudo verificar a existência da associação entre reinternação 
e as variáveis de vulnerabilidade social e informações acerca da transição do cuidado na rede, possibilitando 
levantar questões que possam contribuir para as ações de promoção e prevenção à saúde infantil.
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Introdução: A Infecção Meningocócica na pediatria é uma doença aguda, provocada por bactéria Neisseria menin-
gitidis que geralmente ocasiona inflamação das meninges que revestem o sistema nervoso central. A terapêutica é 
medicamentosa, contudo pode levar à óbito. Objetivo: Relatar o número de casos da doença em diversos setores 
sociais, para estabelecer vínculo entre a etiologia e promoção de saúde. Metodologia: Estudo epidemiológico ana-
lítico realizado por pesquisas no DATASUS que analisam o número de internações por Infecção Meningocócica no 
Brasil, com pacientes de 0 a 19 anos, entre janeiro/2010 a dezembro/2019, associando essas à incidência de acordo 
com faixa etária, raça, região, sexo e óbitos no país. Resultado: Observando as internações no Brasil, nos últimos 10 
anos, devido a Infecção Meningocócica na pediatria, notou-se: 11.485 casos, sendo 6.582 (57,30%) sexo masculino. 
Quanto à proporção regional, percebeu-se Sudeste com maior incidência, 5.866 (51,08%) casos, seguido do Nordeste 
com 2.096 (18,25%), Sul com 1.742 (15,17%), Centro-Oeste com 1.029 (8,96%) e Norte com 752 (6,55%). Segre-
gando em estados, observou-se que São Paulo possui o maior número 3.955, seguido de Minas Gerais com 839. Em 
relação a raça, os brancos com 3.762 casos tiveram a maior incidência, seguidos pelos pardos com 3.112. Na curva 
de proporção entre 2010 a 2019, nota-se redução de aproximadamente 97,73% da média registrada. Avaliando a 
faixa etária, 51,22% dos casos e 32,62% dos óbitos estão entre 0 e 19 anos se comparados com o número total de 
casos independentemente da idade. Ademais, nota-se 840 óbitos, sendo São Paulo o estado com maior incidência 
com 261 (31,07%), seguido por Bahia com 63 (7,50%). Conclusão: Nota-se que a incidência de internações e óbitos 
por Infecção Meningocócica no Brasil diminuiu substancialmente nos últimos 10 anos. Destaca-se as campanhas de 
vacinação promovidas pelo Ministério da Saúde e a otimização do diagnóstico e tratamento dessa doença.


